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LEDEN 2021 

Vážení příjemci dotačních listů, 

do Vašich emailových schránek a do 

Vašich rukou se dostává lednové číslo 

našeho pravidelného měsíčníku 

dotačních listů, ve kterých se Vám 

snažíme zjednodušeně a graficky 

poukázat na možnosti dotačních 

titulů a různých podpor pro Vaši obec. 

Za naši pracovní skupinu Vám všem 

přejeme příjemné a inspirativní čtení 

v našich dotačních listech. 

DOTAČNÍ LISTY: PROJEKT MAPII – MAS PODHOSTÝNSKA 

 

ZLÍNSKÝ KRAJ BUDE NA KONCI LEDNA 
PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2021 
Koncem měsíce ledna bude startovat příjem žádostí o dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje. Starostové měst a obcí tak mohou již 
nyní připravovat své projekty do několika dotačních programů. 
Více o vyhlášených dotačních titulech ZK se dočtete od strany 5. 

 

Stejně jako v letech minulých, tak i letos mohou obce požádat o finanční 

příspěvek ze Zlínského kraje např. na projekty vodohospodářské 

infrastruktury, na úpravu lyžařských běžeckých tras, na rozvoj mládeže 

v oblasti sportu, nebo na zmírnění následků kalamitního sucha v lesích. 

U většiny dotačních titulů končí příjem žádostí zhruba v polovině 

měsíce února, a proto je nejvyšší čas zvážit možnosti podat žádost 

v některé z nabízených pobídek. 

Do přehledu dotačních možností byly přidány nové granty společnosti 

ČEZ, možnost ze SFŽP Norských fondů „REINE“ a dvě varianty, jak získat 

finance z MPSV. Novinkou je rovněž výzva MŽP 6/2020 na zlepšení 

hospodaření s vodou a investiční dotace pro JSDHO. Bez ohledu na 

současnou špatnou situaci je možnost podávat své žádosti o podporu 

v 7. výzvě z Interregu V-A na společné slovensko-české projekty. 

Prodloužení termínu jsme pak zaznamenali u výzev č. 144, 148 a 149 

z OPŽP a také u výzvy 2/2018 z MŽP. V dohledné době končí příjem 

žádostí ze SFDI na cyklostezky a z MZE na malé rybníky a nádrže. 

V TOMTO VYDÁNÍ NAJDETE: 

Výzvy MMR  str. 2 

Výzvy ZK  str. 5 

Výzvy OPŽP  str. 11 

Výzvy MŽP  str. 13 

Výzva MZE  str. 18 

Nadace ČEZ  str. 20 

Výzva OPVVV str. 22 

Výzvy MPSV  str. 23 

Výzvy SFDI  str. 25 

NF CREDO  str. 29 
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 
 

 

 

 

 

 

MMR – „MÍSTNÍ KOMUNIKACE PONIČENÉ TĚŽBOU“ 

Oblast: Dopravní infrastruktura, místní komunikace 
Žadatel: Obce ve Zlínském kraji (podmínkou je zastupitelstvem 

schválený strategický dokument) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na obnovu a opravy komunikací poškozených 
v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity. 
Podporované aktivity: 

• konstrukční vrstvy vozovek a krajnice, 
odpočívá, přidružené a přídatné pruhy vč. 
zálivů a zastávkových pruhů linkové 
dopravy 

• komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy) 

• obnova kanalizace, propustků, odvodnění 
Míra dotace: (%) 60 %, min. 500 000 Kč, max. 10 000 000 Kč 
Předkládání záměrů: 4. 12. 2020 – 12. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 12. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-

rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-projektu-v-
oblasti-roz  

Řešitel v MAPII: - 

MMR – „OBNOVA OBECNÍHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH 
POHROMÁCH V ROCE 2020“ 

Oblast: Infrastruktura, obecní majetek, veřejné prostranství 
Žadatel: Obce ve Zlínském kraji (podmínkou je zastupitelstvem 

schválený strategický dokument) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na obnovu základních funkcí území formou opravy 
nebo rekonstrukce 
Podporované aktivity: 

• dopravní infrastruktura 

• technická infrastruktura 

• stavby občanské vybavenosti 

• veřejné prostranství 

Míra dotace: (%) 70 %, min. 500 000 Kč, max. 50 000 000 Kč na jednoho 
žadatele (může být více projektů) 

Předkládání záměrů: 4. 12. 2020 – 12. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 12. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-

rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-
zivelni-(1)  

Řešitel v MAPII: - 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-projektu-v-oblasti-roz
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-projektu-v-oblasti-roz
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-projektu-v-oblasti-roz
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)
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MMR – „REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV“ 

Oblast: Veřejné budovy, infrastruktura 
Žadatel: Obce a města 3001 – 10 000 obyvatel (podmínkou je 

zastupitelstvem schválený strategický dokument) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu 
(rekonstrukci, modernizaci, přestavbu a přístavbu) 
veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je 
plně hrazen z obecního rozpočtu) 
Podporované aktivity: 

• kulturní domy 

• budovy se sídlem obecních úřadů 

• multifunkční domy 

• školní budovy (cílem není navýšení kapacity) vč. 

družin a školní jídelny 

Uznatelné náklady: zateplení obvodových stěn, střech, 
stropu, podlah, výměna oken a dveří, výměna kotle vč. 
otopné soustavy 

Míra dotace: (%) 70 %, min. 500 000 Kč, max. 20 000 000 Kč 
Předkládání záměrů: 23. 12. 2020 – 5. 3. 2021 
Datum uzávěrky: 5. 3. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-

rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-
obci-s-3-001-10-000-obyvateli  

Řešitel v MAPII: - 

MMR – „DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH 
LOKALITÁCH“ 

Oblast: Revitalizace území 
Žadatel: Obce, města (na jejímž území je území „SVL“) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem programu je podpora demolice budov v obcích 
s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality s následnou 
revitalizací prostoru vč. výstavby objektu, který bude sloužit 
k jinému účelu než sociálnímu bydlení.  
Uznatelné náklady: odstranění objektu a částí, odpojení 
inženýrských sítí, inženýrská činnost ve výstavbě, statická 
opatření demolice, náklady na úpravu pozemku, 
skládkovné atd. 

Míra dotace: (%) až 70 %, min. 500 000 Kč – max. 10 000 000 Kč 
Předkládání záměrů: 30. 10. 2020 – 15. 1. 2021 
Datum uzávěrky: 15. 1. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-

rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-
(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach  

Řešitel v MAPII: - 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2020-(1)/demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
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MMR – „VÝSTAVBA PRO OBCE“ 

Oblast: Nájemní byty (úvěry) 
Žadatel: Obec 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních 
domů a smíšených domů. Sociální byty jsou určeny pro 
způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a 
nevyhovující bydlení. 
Nízký příjem je definován takto: 
1. jednočlenné domácnosti 0,6násobek hrubé průměrné 
měsíční mzdy, 
2. dvoučlenné domácnosti 0,8násobek hrubé průměrné 
měsíční mzdy, 
3. tříčlenné domácnosti 0,9násobek hrubé průměrné 
měsíční mzdy, 
4. čtyřčlenné domácnosti hrubou průměrnou měsíční 
mzdu, 
5. více než čtyřčlenné domácnosti 1,2násobek hrubé 
průměrné měsíční mzdy. 
Podporované aktivity: 
- novostavba sociálního domu nebo část smíšeného 
domu; 
stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k 
bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného 
domu nebo sociální byt; 
- nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt; 
- stavební úprava bytového nebo rodinného domu 
nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo 
část smíšeného domu; 
- modernizace nevyužívaného bytového domu, kterou 
vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu; 
koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části 
smíšeného domu. 

Míra dotace: (%) Až do výše způsobilých výdajů, nejvýše však do částky 
určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy 
sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 
užitkové plochy bytu. 

Předkládání záměrů: Vyhlášeno 2. 3. 2020 - předkládání průběžné 
Datum uzávěrky: Nestanoveno 
Bližší informace: https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/  
Řešitel v MAPII: - 

https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/
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DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 

ZK – „PROGRAM NA PODPORU OBNOVY VENKOVA“ 

Oblast: Občanská vybavenost, obecní majetek 
Žadatel: Obce (do 2000 obyvatel, resp. do 1000 obyvatel) 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotační titul 1 – Projekty na obnovu obecního 
majetku – rekonstrukce, modernizace a výstavba místních 
komunikací v majetku obce (popř. ZK), pěších komunikací 
podél silnic I., II. a III. tříd, místních komunikací či 
odstranění nebezpečných míst, kulturní zařízení, dětská 
hřiště, sportovní zařízení, tělocvičny, šatny, sociální 
zařízení, víceúčelová hřiště, výletiště, knihovny, obecní 
muzea, prostory pro setkávání spolků v obci atd. 
Dotační titul 2 – Projekty na zpracování územních 
plánů 
Dotační titul 3 – Projekty na ochranu životního 
prostředí – stanoviště na kontejnery pro separovaný 
odpad, pořízení obecního mobiliáře, pořízení herních prvků 
do ZŠ a MŠ s využitím materiálů z recyklovaných odpadů 
Dotační titul 4 – Projekty na podporu cyklistiky – 
projektová dokumentace na výstavbu dálkových a 
regionálně významných cyklistických stezek, 
spolufinancování výstavby dálkových a regionálně 
významných cyklistických stezek 

Míra dotace: (%) DT1 50 000 Kč – 1 000 000 Kč, 60 % způsobilých výdajů 
DT2 50 000 Kč – 250 000 Kč, 70 % způsobilých výdajů 
DT3 50 000 Kč – 250 000 Kč, 70 % způsobilých výdajů 
DT4 50 000 Kč – 10 000 000 Kč, 60 % způsobilých výdajů 

Předkládání záměrů: 22. 1. 2021 – 12. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 12. 2. 2021 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp02-21-program-na-podporu-

obnovy-venkova-aktuality-16669.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

MMR – „PANEL 2013“ 

Oblast: Revitalizace bytového fondu 
Žadatel: Města, obce, FO a PO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Program na poskytnutí úvěrů na opravy a modernizace 
bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (cihlové, 
panelové). Podporované aktivity: snížení energetické 
náročnosti domu; opravy poruch domů; opravy a 
modernizace společných prostor; modernizace bytových 
jader; důraz je kladen na komplexnost oprav. 

Míra dotace: (%) Úvěr do výše 90 %, splatnost max. 30 let  
Předkládání záměrů: Program je otevřen, žádosti přijímány kontinuálně 
Datum uzávěrky: - 
Bližší informace: https://sfpi.cz/program-panel-2013/  
Řešitel v MAPII: - 

https://www.kr-zlinsky.cz/rp02-21-program-na-podporu-obnovy-venkova-aktuality-16669.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp02-21-program-na-podporu-obnovy-venkova-aktuality-16669.html
https://sfpi.cz/program-panel-2013/
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ZK – „PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY“ 

Oblast: Infrastruktura, vodohospodářství 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotační titul 1 – Zásobování pitnou vodou, 
odvedení a čistění odpadních vod – výstavba a 
rozšíření veřejných vodovodů, vybudování zdroje pitné 
vody, vybudování zařízení pro zajištění tlakových poměrů, 
výstavba kanalizace pro stávající zástavbu výstavba ČOV 
Dotační titul 2 – Spolufinancování projektů 
vodohospodářské infrastruktury podpořených 
z jiných dotačních zdrojů 

Míra dotace: (%) DT1 50 000 Kč – 10 000 000 Kč, 60 % u obcí do 500 obyv. 
DT2 50 000 Kč – 10 000 000 Kč, 10 % způsobilých výdajů 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 23. 7. 2021 (DT 1 a DT2) 
Datum uzávěrky: 23. 7. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp01-21-podpora-

vodohospodarske-infrastruktury-aktuality-16668.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

ZK – „DOTACE PRO JSDHO ZLÍNSKÉHO KRAJE“ 
Oblast: Hasiči, ochrana majetku 
Žadatel: Obec (jako zřizovatel JSDH) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární 
ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k 
zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje 
jednotkami požární ochrany. 
Podporované aktivity:  

• nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí nebo 

oprava požární techniky 

• nákup nových nebo oprava stávajících věcných 

nebo technických prostředků požární ochrany 

Způsobilé výdaje: nákup používané CAS (2000 a 
mladší), technické zhodnocení rekonstrukcí nebo oprava 
CAS, nákup nové nebo používané požární automobilové 
plošiny nebo požárního automobilového žebříku nebo jeho 
oprava, nákup izolačního dýchacího přístroje (nebo 
komponentů), nákup elektrocentrály, kalového čerpadla, 
plovoucího čerpadla, kombinovaná proudnice, motorová 
řetězová pila, motorové stříkačky, termokamery, přetlakový 
ventilátor, zásahový žebřík, spojové prostředky 
(radiostanice), protipovodňové pytle, hydraulické 
vyprošťovací zařízení, ochranné sady COVID-19, ruční 
svítilna, světlomet, plavidlo nafukovací s motorem,  

Míra dotace: (%) 70 %, opatření 1: 50 000 Kč – 350 000 Kč / projekt, alokace 
8 800 000 Kč 

Předkládání záměrů: 22. 1. 2021 – 10. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 10. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp12-21-dotace-obcim-pro-

jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-zlinskeho-
kraje-aktuality-16675.html  

Řešitel v MAPII: - 

https://www.kr-zlinsky.cz/rp01-21-podpora-vodohospodarske-infrastruktury-aktuality-16668.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp01-21-podpora-vodohospodarske-infrastruktury-aktuality-16668.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp12-21-dotace-obcim-pro-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-zlinskeho-kraje-aktuality-16675.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp12-21-dotace-obcim-pro-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-zlinskeho-kraje-aktuality-16675.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp12-21-dotace-obcim-pro-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-zlinskeho-kraje-aktuality-16675.html
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ZK – „PROGRAM NA ÚPRAVU LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH 
TRAS VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ 

Oblast: Cestovní ruch, zimní sporty 
Žadatel: Právnické osoby, fyzické osoby podnikající 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Strojová úprava lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji 
s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí 
GPS zařízení 

Míra dotace: (%) 70 %, min. 40 000 Kč max. 180 000 Kč, alokace 800 000 
Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 12. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 14. 2. 2020 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp18-21-program-na-upravu-

lyzarskych-bezeckych-tras-ve-zlinskem-kraji-aktuality-
16677.html  

Řešitel v MAPII: - 

 

ZK – „ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU“ 

Oblast: Sportovní činnost dětí a mládeže v organizací ve ZK 
Žadatel: Spolek a pobočný spolek 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Důvodem je podpory je naplňování Koncepce rozvoje 
tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji. Zlepšení rozvoje a 
kvality sportovní činnosti v organizacích pracujících 
s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. 
Aktivita 3.1.1. Individuální sportovní odvětví – 
přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná 
příprava sportovců na sportovní akce regionálního, 
republikového a vrcholového charakteru a účast na těchto 
akcích, výchova talentovaných sportovců. 
Sporty: aerobik, atletika, biatlon, cyklistika, fitness, 
gymnastika, plavání, motosport, úponové sporty, lyžování, 
lukostřelba, jezdectví, veslování, vzpírání atd. 
Aktivita 3.1.1. Kolektivní sportovní odvětví - přímá a 
systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava 
sportovních týmů a družstev na sportovní akce 
regionálního, republikového a vrcholového charakteru a 
účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců. 
Sporty: basketbal, baseball, florbal, fotbal, házená, 
hokejbal, kolová, lední hokej, mažoretky, nohejbal, požární 
sport, rugby, softball, vodní pólo, volejbal 

Míra dotace: (%) 60 % (aktivita 3.1.1. 20 000 Kč – 200 000 Kč, aktivita 3.1.2 
50 000 Kč – 600 000 Kč), alokace 18 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 19. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 19. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-21-cinnost-a-rozvoj-

mladeznickeho-sportu-aktuality-16685.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

https://www.kr-zlinsky.cz/rp18-21-program-na-upravu-lyzarskych-bezeckych-tras-ve-zlinskem-kraji-aktuality-16677.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp18-21-program-na-upravu-lyzarskych-bezeckych-tras-ve-zlinskem-kraji-aktuality-16677.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp18-21-program-na-upravu-lyzarskych-bezeckych-tras-ve-zlinskem-kraji-aktuality-16677.html
https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-21-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-16685.html
https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-21-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-16685.html
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ZK – „PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2000 OBYVATEL“ 

Oblast: Sportovní činnost dětí a mládeže v organizací ve ZK 
Žadatel: Spolek a pobočný spolek (s min. 10 členy od 5-18 let) 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Důvodem je podpory je naplňování Koncepce rozvoje 
tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji. Zlepšení rozvoje a 
kvality sportovní činnosti v organizacích pracujících 
s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. 
Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích. 
Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické 
základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s 
dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní 
akce regionálního, republikového či vrcholového 
charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního 
vybavení, drobné opravy sportovišť a zařízení atd. 

Míra dotace: (%) 70 %, od 10 000 Kč – 50 000 Kč, alokace 3 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 19. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 19. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-21-podpora-sportu-v-

obcich-do-2000-obyvatel-aktuality-16684.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

ZK – „PODPORA VČELAŘSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ 
Oblast: Podpora včelařství 
Žadatel: FO, zájmový včelař 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora začínajících a stávajících včelařů ve Zlínském kraji. 
Zkvalitnění chovu včelstev, udržování a zlepšování 
opylovací služby a obměna včelího díla a snížení výskytu 
moru včelího plodu 
Podporované aktivity: nákup včelařského vybavení 

Míra dotace: (%) 70 %, 5 000 Kč – 10 000 Kč, alokace 1 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 19. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 19. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-21-podpora-vcelarstvi-ve-

zlinskem-kraji-aktuality-16673.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

ZK – „PODPORA AKREDITOVANÉHO DOBROVOLNICTVÍ“ 
Oblast: Dobrovolnictví 
Žadatel: Spolek, ústav, nadace, nadační fond, OPS, církve 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř 
příjemců formou dotace na činnost 

Míra dotace: (%) 60 %, 50 000 Kč – 80 000 Kč, alokace 800 000 Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 11. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 11. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp06-21-program-na-podporu-

akreditovaneho-dobrovolnictvi-aktuality-16671.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-21-podpora-sportu-v-obcich-do-2000-obyvatel-aktuality-16684.html
https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-21-podpora-sportu-v-obcich-do-2000-obyvatel-aktuality-16684.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-21-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-16673.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp08-21-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-16673.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp06-21-program-na-podporu-akreditovaneho-dobrovolnictvi-aktuality-16671.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp06-21-program-na-podporu-akreditovaneho-dobrovolnictvi-aktuality-16671.html
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ZK – „PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH“ 
Oblast: Životní prostředí, lesnictví 
Žadatel: Obce (jako vlastník, nebo spoluvlastník lesa) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem programu je podpora provádění lesnických činností 
s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních 
funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření 
zvyšující odolnost lesních porostů, zadržení vody v krajině a 
zamezení rychlého odtoku vody z území budováním 
příčných přehrážek a odvodňovacích objektů v údolích a 
cestách 
Opatření 1: rekonstrukce a doplnění objektů podélného a 
příčného odvodnění cesty, drenáže, trativody, propustky, 
pramenné jímky, vsakovací objekty, protipožární nádržky, 
zřízení ostatních staveb pro stabilitu tělesa cesty (rigoly, 
drenáže, záhozy, rovnaniny, opěrné zdi, násypové svahy 
apod.), stavební a technická opatření k zachování nebo 
zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží 

Míra dotace: (%) 70 %, opatření 1: 5 000 Kč – 500 000 Kč / projekt, alokace 
6 500 000 Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 19. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 19. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-21-podpora-zmirneni-

nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-16676.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

ZK – „PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A 
RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK 

MÍSTNÍHO VÝZVAMU“ 
Oblast: Kultura, kulturní památky 
Žadatel: FO a PO (vlastník či spoluvlastník kulturní památky nebo 

památky místního významu na území ZK) 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podporovaná opatření: 1) stavební obnova a 
restaurování kulturních památek – stavební obnova a 
restaurování nemovitých a movitých kulturních památek 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České 
republiky, 2) stavební obnova a restaurování 
památek místního významu – obnova a restaurování 
nemovitých a movitých památek místního významu 

Míra dotace: (%) Až 60 % (50 % obce nad 5000 obyvatel), aktivita 1) min. 
35 000 Kč, max. 300 000 Kč/1 projekt, aktivita 2) min. 
35 000 Kč, max. 200 000 Kč/1 projekt, celková alokace 
5 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2020 – 5. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 5. 2. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-21-program-na-

podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-
pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-
16680.html  

Řešitel v MAPII: - 

 

https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-21-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-16676.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-21-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-16676.html
https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-21-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-16680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-21-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-16680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-21-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-16680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-21-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-16680.html
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ZK – „PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ“ 
Oblast: Kultura, vzdělávání 
Žadatel: Obce, FO a PO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem neinvestiční dotace je podpořit estetickou výchovu 
dětí a mládeže, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové 
umělecké činnosti a podpora řemesel s podmínkou účasti 
min. 3 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr 
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice 
lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných 
registrovaných ochranných známek, podpora výstav umění 
a uměleckých řemesel. 
Projekt musí být realizován na území Zlínského 
kraje s dobou fyzické realizace projektu (I. kolo 1. 
1. 2021 – 31. 8. 2021, II. kolo 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021) 
Způsobilé výdaje projektu: 
a) osobní výdaje – odměny z dohod konaných mimo 
pracovní poměr, autorské honoráře přímo související s akcí 
b) nákup služeb – pronájem, výdaje na propagaci a 
marketing, dopravné, cestovní náhrady, pojištění exponátů, 
ubytování pro účastníky projektu, technické zabezpečení 
projektu, úhrada kulturních vystoupení atd. 
c) poplatky OSA, DILIA 

Míra dotace: (%) 50 % (obce nad 5 000 obyvatel 30 %), min. 10 000 
Kč/projekt, max.60 000 Kč/projekt, alokace 5 000 000 Kč 
(I. kolo 3 000 000 Kč, II. kolo 2 000 000 Kč) 

Předkládání záměrů: I. kolo 23. 1. 2021 – 5. 2. 2021, II. kolo 1. 7. 2021 – 9. 7. 2021 
Datum uzávěrky: 5. 2. 2021 a 9. 7. 2021 do 11:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/kul01-21-program-na-podporu-

kulturnich-aktivit-a-akci-regionalniho  
Řešitel v MAPII: - 

 

ZK – „BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE“ 
Oblast: Doprava, bezpečnost 
Žadatel: Obce, příspěvkové organizace, nadace, církve, spolky 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotační titul 1 – Preventivní informační, vzdělávací 
a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu – aktivity pro rodiče, děti, stárnoucí 
populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a 
motocyklisty zaměřené na bezpečné chování na silnici 
Dotační titul 2 – Dětská dopravní hřiště – zajištění 
provozu dětského dopravního hřiště, organizace a zajištění 
okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů, 
organizace a zajištění krajského kola dopravní soutěže 
mladých cyklistů, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti 
v oblasti BESIP realizované na dětském dopravním hřišti 

Míra dotace: (%) DT1 50 %, min. 5 000 Kč - 40 000 Kč, resp. 40 000 Kč – 
200 000 Kč, / projekt, alokace 700 000 Kč 
DT2 50 %, min. 20 000 Kč, max. 250 000 Kč / 1 projekt 

Předkládání záměrů: 25. 1. 2021 – 5. 3. 2021 
Datum uzávěrky: 5. 3. 2021 do 12:00 hod. 
Bližší informace: https://www.kr-zlinsky.cz/rp11-21-besip-zlinskeho-kraje-

aktuality-16674.html  
Řešitel v MAPII: - 

https://www.kr-zlinsky.cz/kul01-21-program-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci-regionalniho
https://www.kr-zlinsky.cz/kul01-21-program-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci-regionalniho
https://www.kr-zlinsky.cz/rp11-21-besip-zlinskeho-kraje-aktuality-16674.html
https://www.kr-zlinsky.cz/rp11-21-besip-zlinskeho-kraje-aktuality-16674.html
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

OPŽP – ZAJISTIT POVODŇOVOU OCHRANU INTRAVILÁNU – 

DEŠTOVKA PRO OBCE (VÝZVA Č. 144) 

Oblast: Bezpečnost, protipovodňová opatření 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý 
rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity 
koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření 
povodňových koryt, tůní), 

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení 
stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v 
intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta 
vodních toků; na některých místech s tvorbou 
mokřin a tůní, 

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v 
intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do 
volné krajiny). 

• Dešťové zahrady, suché poldry, retenční nádrže atd. 
Míra dotace: (%) 85 % 

Předkládání záměrů: 3. 2. 2020 – 1. 3. 2021 

Datum uzávěrky: 1. 3. 2021 
Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151  

Řešitel v MAPII: - 

 

OPŽP – ENERGETICKÉ ÚSPORY VLÁDNÍCH BUDOV (VÝZVA Č. 152) 

Oblast: Environment, energetické úspory, životní prostředí 
Žadatel: Obce, města 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na snížení energetické náročnosti a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie v budovách 
Podporované aktivity: 

• celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace 

veřejných budov, včetně projektů realizovaných 

metodou EPC (zateplení, výměna oken a dveří, 

rekonstrukce a modernizace osvětlení, vytápění a 

větrání, fotovoltaika, rekuperační systémy apod. 

• samostatná opatření výměny zdroje tepla 

s výkonem nižším než 5MW 

Míra dotace: (%) 80–95 % (v závislosti na úsporných opatřeních) + 
bonifikace pro žadatele (v závislosti na velikosti obce) min. 
100 000 Kč, celková alokace 500 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 1. 7. 2020 – 31. 5. 2021 

Datum uzávěrky: 31. 5. 2021 do 20:00 hod. 
Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=163  
Řešitel v MAPII: - 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=163
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=163
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OPŽP – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – ANALÝZY A VÝSTRAŽNÉ 

SYSTÉMY (VÝZVA Č. 149) 

Oblast: Protipovodňová opatření, vodní hospodářství 
Žadatel: Obce, města, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na podporu preventivních protipovodňových 
opatření a snižování rizika povodní. 
Podporované aktivity: 

• analýza odtokových poměrů včetně návrhů 

možných protipovodňových opatření (zpracování 

podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní 

povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie) 

• budování a rozšíření varovných, hlásných, 

předpovědích a výstražných systémů na lokální 

úrovni, digitální povodňové plány (budování a 

modernizace výstražných, varovných a hlásných 

systémů a systémů předpovědní povodňové služby 

a měřících stanic) 

Míra dotace: (%) 85 %, celková alokace 50 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 15. 10. 2020 – 1. 3. 2021 

Datum uzávěrky: 1. 3. 2021 
Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=152  
Řešitel v MAPII: - 

 

OPŽP – SNÍŽIT ENERGETICKOU NÁROČNOST VEŘEJNÝCH BUDOV A 

ZVÝŠIT VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (VÝZVA Č. 146) 

Oblast: Životní prostředí, ekologie, environmentální politika 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

• zateplení obvodového pláště budovy, 

• výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 

• realizace opatření majících prokazatelně vliv na 
energetickou náročnost budovy nebo zlepšení 
kvality vnitřního prostředí 

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla, 

• realizace systémů využívajících odpadní teplo, 

• výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo 
přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 
5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 
energii za účinné zdroje využívající biomasu, 
tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn 

• instalace fotovoltaického systému, 

• instalace solárně-termických kolektorů. 
Míra dotace: (%) 85 % 

Předkládání záměrů: 2. 3. 2020 – 2. 3. 2021 

Datum uzávěrky: 2. 3. 2021 
Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=161   
Řešitel v MAPII: - 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
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OPŽP – ZAJISTIT POVODŇOVOU OCHRANU INTRAVILÁNU A 

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI (VÝZVA Č. 148) 

Oblast: Životní prostředí, ekologie, environmentální politika 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

• stabilizování a sanace svahových nestabilit 
ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které 
jsou evidovány a kategorizovány v „Registru 
svahových nestabilit“ (týká se obcí Blazice, Bystřice 
pod Hostýnem – Sovadina, Chvalčov, Podhradní 
Lhota, Rajnochovice, Rusava) 

Míra dotace: (%) 85 % 

Předkládání záměrů: 15. 10. 2020 – 1. 3. 2021 

Datum uzávěrky: 1. 3. 2021 
Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=152  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
MŽP – BUDOVÁNÍ A REGENERACE ZDROJŮ PITNÉ VODY PRO OBCE 

(VÝZVA Č. 2/2018)  
Oblast: Voda, zdroje pitné vody 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě a 
vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou v odpovídající kvalitě (regenerace a nové 
zdroje pitné vody řešící nedostatek vody v lokalitě, 
průzkumné vrty atd.) 

Míra dotace: (%) 60 % - 80 %, min. 100 000 Kč / max. 3 000 000 Kč, alokace 
600 mil. Kč 

Předkládání záměrů: 4. 5. 2018 – 30. 6. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 6. 2021 

Bližší informace: https://www.mzp.cz/cz/zasobovani_pitnou_vodou_vyzva  

Řešitel v MAPII: - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152
https://www.mzp.cz/cz/zasobovani_pitnou_vodou_vyzva
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MŽP – ZELEŇ VE MĚSTECH A OBCÍCH (VÝSADBA STROMŮ) 
(VÝZVA Č. 9/2019)  

Oblast: Životní prostředí, zeleň ve městech a obcích 
Žadatel: Obce, příspěvkové organizace, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů 
Zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím 
podpory výsadby stromů s přispěním k vytvoření kvalitního 
veřejného prostoru a vyrovnání teplotních extrémů vč. 
zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody 

Míra dotace: (%) 100 %, min. 20 000 Kč / max. 250 000 Kč, alokace 200 mil. 
Kč, jednokolová (nesoutěžní) 

Předkládání záměrů: 14. 10. 2019 – 30. 4. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 

Bližší informace: https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva  

Řešitel v MAPII: - 

 

 

MŽP – PAKT STAROSTŮ PRO KLIMA A ENERGII (VÝZVA Č. 7/2020)  

Oblast: Životní prostředí, klima a úspory energie 
Žadatel: Obce, městské části, DSO, MAS 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů 
pro klima a energii. Finance pomohou zpracovat akční 
plány pro udržitelnou energii a klima, uspořádat akce pro 
veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, 
využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně 
klimatu 
Podporované aktivity: 

• zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a 

klima (SECAP + aktualizace) 

• organizace Místních dnů pro klima a energii 

(workshopy, výstavy, komentované prohlídky, dny 

otevřených dveří atd.) 

• zřízení 1 nového pracovního místa (pro pracovníka 

obce na plný nebo částečný pracovní úvazek, který 

bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního 

plánu a následnou realizaci opatření) 

Míra dotace: (%) 50-80 % způsobilých výdajů, min. 250 000 Kč / max. 2 000 
000 Kč, celková alokace 10 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 8. 2. 2021 – 30. 7. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 7. 2021 do 14:00 hod. 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=87  

Řešitel v MAPII: - 

 

 

https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87
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MŽP – PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY 

(VÝZVA Č. 3/2020)  

Oblast: Příprava projektové dokumentace, vodní hospodářství 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora na přípravu projektů v boji proti suchu. Výzva je 
zaměřena na financování nákladů na projektovou přípravu, 
stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty na 
výzvy v dalším dotačním období OPŽP 2021-2027. 
Podporované aktivity projektové přípravy: 

• kanalizace, 

• výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren 

odpadních vod, 

• přivaděče a rozvodné sítě pitné vody (vč. 

souvisejících objektů a zdrojů a úpraven) 

Míra dotace: (%) Až 90 %, max. 5 000 000 Kč / žádost (zároveň max. 4 % 
z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP 

Předkládání záměrů: 1. 9. 2020 – 29. 1. 2021 
Datum uzávěrky: 29. 1. 2021 do 14:00 hod. 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=83  

Řešitel v MAPII: - 

 

MŽP – DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (VÝZVA Č. 12/2019)  

Oblast: Životní prostředí, voda 
Žadatel: Obce, města 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace je určena na zlepšení čištění splaškových vod pomocí 
domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či 
ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke 
stokové síti zakončené ČOV. Podporované aktivity: 
vybudování soustavy domovních ČOV do kapacity 50 
ekvivalentních obyvatel (EO). Součástí pořízení DČOV 
mohou být i stavební práce, monitorovací zařízení 

Míra dotace: (%) max. 80 %, 1-5 EO 100 000 Kč, 615 EO 170 000 Kč, 16-50 
EO 240 000 Kč, jednokolová (nesoutěžní), alokace 
200 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 2. 3. 2020 – 30. 6. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 6. 2021 

Bližší informace: https://www.mzp.cz/cz/domovni_cistirny_odpadnich_vod 

Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83
https://www.mzp.cz/cz/domovni_cistirny_odpadnich_vod
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MŽP – ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY (VÝZVA Č. 14/2016)  

Oblast: Životní prostředí, příroda a krajina 
Žadatel: Obce s rozšířenou působností 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace je určena na podporu zpracování Územních studií 
krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní 
dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup 
k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního 
plánování. 

Míra dotace: (%) max. 10 % z celkových výdajů, alokace 35 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2023 
Datum uzávěrky: 31. 12. 2023 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=29  

Řešitel v MAPII: - 

 

 

MŽP – PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – SUCHO A POVODNĚ (VÝZVA Č. 
6/2020)  

Oblast: Životní prostředí, vodní hospodářství 
Žadatel: Obce, města, DSO, NNO, církve 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na projektovou přípravu se zaměřením na realizaci 
přírodě blízkých a protipovodňových opatření a 
hospodaření se srážkovou vodou. 
Podporované aktivity: 

• projektová příprava zaměřené na realizaci přírodně 

blízkých protipovodňových opatření, 

• projektová příprava zaměřená na revitalizaci 

vodních toků 

• projektová příprava pro projekty zaměřené na 

hospodaření se srážkovou vodou 

Míra dotace: (%) max. 90 %, max. 5 000 000 Kč, alokace 100 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 3. 12. 2020 – 31. 3. 2021 
Datum uzávěrky: 31. 3. 2021 

Bližší informace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=86  

Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

 

 

 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=29
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=29
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86
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SFŽP – NORSKÉ FONDY 

 

NF – VÝZVA SGS-4 „REINE“  

Oblast: Ekologie, životní prostředí, klimatické změny 
Žadatel: Obce, města, všechny právnické osoby 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na realizaci informačních a vzdělávacích aktivit 
v ochraně životního prostředí zaměřené na oblast ochrany 
ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu. 
Podporované aktivity: 

• tvorba odborných a populárně-naučných výstupů, 

• tvorba populárně-naučných publikací, 

• realizace kurzů, workshopů, školení, seminářů a 

přednášek pro odbornou veřejnost, přednášky pro 

školy a školská zařízení, environmentálně 

zaměřené školní projekty, 

• realizace workshopů, seminářů, přednášek či 

soutěží pro širokou veřejnost, 

• ostatní osvětové aktivity, kampaně 

Míra dotace: (%) až 90 %, min. 130 000 Kč, max. 1 300 000 Kč 

Předkládání záměrů: 15. 12. 2020 – 15. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 15. 2. 2021 
Bližší informace: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-

fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=7  
Řešitel v MAPII - 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 
 

 

 
 

 OPZ (VÝZVA Č. 101) – PODPORA DĚTSKÝCH SKUPIN 

Oblast: Zaměstnanost, adaptibilita pracovní síly 
Žadatel: Obce, DSO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na založení a chod dětských skupin a zařízení péče o 
děti (dětská skupina pro veřejnost, podniková dětská 
skupina) 

Míra dotace: (%) 95 % (z toho 85 % z EU, 10 % z SR), min. 547 500 Kč – max. 
8 619 480 Kč 

Předkládání záměrů: 4. 2. 2019 – 30. 6. 2021 (průběžná, dlouhodobá) 
Datum uzávěrky: 30. 6. 2021 do 23:59 hod. 

Bližší informace: https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz  

Řešitel v MAPII: - 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=7
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=7
https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

MZE – „PODPORA OPATŘENÍ NA RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH 

NÁDRŽÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCÍ – 2. ETAPA“  

Oblast: Vodní hospodářství, životní prostředí 
Žadatel: Obce, DSO 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem dotace je výstavba, rekonstrukce a obnova rybníků a 
malých nádrží, dále potom odstranění havarijních a 
nevyhovujících technických stavů ve vlastnictví obcí a DSO. 
Díky tomu dojde ke zlepšení užitné hodnoty rybníků a 
nádrží a zvýší se zásoba vody v krajině jako opatření proti 
nepříznivým následkům sucha 
Podporované aktivity:  

• rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných 

rybníků a malých vodních nádrží za účelem 

posílení retence a akumulace vody v krajině 

• výstavba a obnova nerybochovných rybníků a 

malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a 

akumulace vody v krajině jako podpůrný 

prostředek v boji se suchem 

Míra dotace: (%) max. 70 %, max. 2 000 000 Kč – 10 000 000 Kč (dle 
jednotlivé akce), alokace 500 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 19. 10. 2020 – 29. 1. 2021 
Datum uzávěrky: 29. 1. 2021 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-
dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-
toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-
podpora-opatreni/ 

Řešitel v MAPII - 

 

MZE – „PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI IV.“  

Oblast: Vodní hospodářství, životní prostředí 
Žadatel: Obce (jako správce drobných toků) 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace sloužící ke zvýšení míry ochrany před povodněmi 
především v oblastech s významným povodňovým rizikem. 
Podporované aktivity: technická opatření vytvářející 
akumulační a retenční prostory, zasakovací průlehy, 
zřizování a rekonstrukce vodních nádrží a výstavba opatření 
podél vodních toků v intravilánu obce 

Míra dotace: (%) Až 95 % 

Předkládání záměrů: Průběžně, říjen 2018 – prosince 2023 
Datum uzávěrky: 31. 12. 2023 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-
dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-
povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/ 

Řešitel v MAPII - 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/
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MZE – „PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH“  

Oblast: Lesní hospodářství, životní prostředí 
Žadatel: Obce (jako vlastník lesa) – žádost se podává přes příslušný 

krajský úřad (Zlín) 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem dotace je žádost o příspěvek na hospodaření v lesích 
(vč. finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v lesích). 
Podporované aktivity:  

• finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie při hospodaření v lese  

• finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let věku  

• finanční příspěvek na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat 
lesních hospodářských plánů v digitální formě pro 
potřeby státní správy  

• finanční příspěvek na ochranu lesa  

• finanční vypořádání poskytnutých finančních 
příspěvků 

Míra dotace: (%) dle jednotlivého opatření, výše rovněž dle aktivity 

Předkládání záměrů: Žádosti se předkládají průběžně 
Datum uzávěrky: - 

Bližší informace: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-
hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-
hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html  

Řešitel v MAPII - 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA ČR – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZSČR 
 

MV GŘ HZSČR – INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDHO 

Oblast: Hasiči, bezpečnost a ochrana zdraví a majetku 
Žadatel: Obce (jako zřizovatel JSDHO – II. III. a V.) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Investiční projekty na:  
I. pořízení nebo rekonstrukce cisternové 
automobilové stříkačky (CAS) – JPO II. a III. 
II. pořízení nového dopravního automobilu (DA) – 
JPO II., III. a V. 
III. Stavba nebo rekonstrukce požární zbojnice – 
(JPO II., III. a V.) 

Míra dotace: (%) bod I. – až 70 %, bod II. až 70 %, bod III. až 50 %, podmínky 
dle jednotlivých aktivit podprogramu 

Předkládání záměrů: 4. 12. 2020 – 30. 4. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 
Bližší informace: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-

reprodukci-pozarni-techniky-
649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d  

Řešitel v MAPII: - 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
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GRANTY NADACE ČEZ 
 

 

 

ČEZ - PODPORA REGIONŮ 2021 

Oblast: Veřejně prospěšné aktivity 
Žadatel: Obce, příspěvkové organizace 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora veřejně prospěšných aktivit za účelem podpory 
dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob 
s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, 
dobrovolných hasičů a životního prostředí 

Míra dotace: (%) v závislosti na projektu, maximální výše projektu není 
stanovena 

Předkládání záměrů: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, žádosti přijímány celoročně 
Datum uzávěrky: 31. 12. 2021 
Bližší informace: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/podpora-regionu.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 

Oblast: Sportovní infrastruktura 
Žadatel: Obce, právnické osoby 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, 
sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je 
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských 
škol a zdravotních a sociálních zařízení 

Míra dotace: (%) max. 2 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, žádosti přijímány celoročně 
Datum uzávěrky: 31. 12. 2021 
Bližší informace: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/oranzove-hriste.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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ČEZ – STROMY 2020 

Oblast: Životní prostředí, zeleň 
Žadatel: Obce, právnické osoby 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Zaměření grantové podpory na zlepšení životního prostředí 
pomocí podpory výsadby stromů. Forma podpory: výsadba 
dřevin v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné 
blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů 
změny klimatu na lokální úrovni. Podporované aktivity: 

• výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, 

liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, 

parcích, 

• výsadba dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, 

remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, 

alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně 

hodnotných lokalit 

Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních 
druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a 
habituálně odlišných – kulovité, sloupovité, pyramidální). 

Míra dotace: (%) max. 150 000 Kč, pozn. nákup dřevin min. 70 % celkových 
nákladů (dále nákup pomocného materiálu – hnojivo, kůly, 
úvazky a náklady za služby spojené s výsadbou dřevin). 

Předkládání záměrů: I. kolo - 3. 2. 2021 – 26. 2. 2021 (jarní výsadba) 
II. kolo – 1. 6. 2021– 30. 7. 2021 (podzimní výsadba) 

Datum uzávěrky: 26. 2. 2021 a 30. 7. 2021 
Bližší informace: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/stromy.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

ČEZ – ORANŽOVÝ PŘECHOD 

Oblast: Bezpečnost dopravy 
Žadatel: Obce 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení 
přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na 
instalaci dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro 
chodce v intravilánu a extravilánu. 

Míra dotace: (%) max. 120 000 Kč 

Předkládání záměrů: 1. 2. 2021 – 30. 4. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 
Bližší informace: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/oranzovy-prechod.html  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

OP VVV –AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ (VÝZVA Č. 02/20/082) 
Oblast: Výzkum, vývoj, vzdělávání 
Žadatel: Obce, DSO, MAS, příspěvkové organizace zřizované obcemi 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení 
aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve 
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních aktérů ve vzdělávání vč. organizací 
neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na 
společné informování vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro následné společné řešení místně specifických 
problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce 
AKTIVITY ŘÍZENÍ PROJEKTU 

• aktivita A – Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání III (rozvoj a aktualizace MAP, 

evaluace procesu místního akčního plánování) 

• aktivita B – Krajské akční plány rozvoje 

vzdělávání III (rozvoj a aktualizace MAP, 

evaluace procesu krajského akčního plánování) 

• aktivita C – Metodická podpora akčního 

plánování (metodická podpora MAP a KAP, 

evaluace) 

Podporované cílové skupiny: 

• pedagogičtí pracovníci škol, vč. budoucích 

pedagogických pracovníků, 

• rodiče dětí a žáků, 

• zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol 

působící ve vzdělávací politice, 

• veřejnost 

• pracovníci organizací působících ve vzdělávání 

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 

působících v oblasti vzdělávání nebo asistenční 

službě 

Míra dotace: (%) Až 100 %, min. 400 000 Kč (v závislosti na konkrétní 
aktivitě) celková alokace výzvy je 600 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 30. 9. 2020 – 31. 3. 2022 (uzávěrky jsou vždy poslední den 
kalendářního měsíce, ke kterému se výzva podává) 

Datum uzávěrky: 31. 3. 2022 do 14:00 hod. (poslední uzávěrka) 
Bližší informace: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-

planovani-v-uzemi.htm  

Řešitel v MAPII: Ing. Lukáš Slovák 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 

 

MPSV – PŘÍSPĚVEK NA VÝKON ČINNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Oblast: Sociální služby 
Žadatel: Kraj, ORP, obec s pověřeným obecním úřadem 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora žadatelů na úhradu výdajů na výkon činností 
sociální práce. Z dotace lze uhradit vybavení sociálních 
pracovníků (notebooku, dokovací stanice, monitory, 
tiskárny, sluchátka, mikrofony, powerbanky a ochranné 
prostředky. Příjem probíhá prostřednictvím aplikace 
OKnouze 

Míra dotace: (%) Celková alokace 487,5 mil. Kč 

Předkládání záměrů: 4. 1. 2021 – 20. 1. 2021 
Datum uzávěrky: 20. 1. 2021 
Bližší informace: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-2021  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

MPSV – OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2021 

Oblast: Kultura, společenské aktivity 
Žadatel: Obce, město 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Podpora žádostí o úhradu nákladů neinvestičního 
charakteru na podporu rodiny či seniorů a aktivit 
mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Podpora 
prorodinných/proseniorských aktivit a opatření, které 
přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, 
posilují stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné a 
sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a 
soukromého života, předcházejí ohrožení rodin a posilují 
jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu 
vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život 
seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj 
pečovatelských kompetencí. 
Uznatelné náklady: osobní náklady za realizaci 
schváleného projektu (včetně odvodů), provozní náklady 
(spotřeba materiálu, energie, zařízení a vybavení 
neinvestičního charakteru, cestovní náhrady, nájemné, 
služby apod.) 

Míra dotace: (%) Až 100 % uznatelných nákladů 

Předkládání záměrů: 7. 12. 2020 – 15. 2. 2021 
Datum uzávěrky: 15. 2. 2021 
Bližší informace: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-

seniorum-2021  
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-2021
https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2021
https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2021
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 

 

MPO ČR – PROGRAM EFEKT – ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍ ENERGETICKÉ 

KONCEPCE (VÝZVA Č. 3/2021) 
Oblast: Životní prostředí, ekologie, energetické úspory 
Žadatel: Obec, město, DSO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Neinvestiční dotace je určena na zpracování místních 
energetických koncepcí obcí. Při tvorbě místní energetické 
koncepce je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie 
v příslušné lokalitě obce (DSO) a to síťových zdrojů energie 
a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů 
spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce (DSO). 
Sestaví se bilance kapacitního potenciálu energie, která je 
k dispozici a objem energie, která je v dané lokalitě 
spotřebovávána. Navržení možného řešení u všech typů 
dodávek energie 

Míra dotace: (%) Podle žadatele: 

• obce a DSO do 3 000 obyvatel 70 %, max. 300 000 

Kč / projekt, 

• obce a DSO do 10 000 obyvatel 60 %, max. 

350 000 Kč / projekt, 

• obce a DSO nad 10 000 obyvatel 50 %, max. 

400 000 Kč / projekt 

celková alokace 5 000 000 Kč 
Předkládání záměrů: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 6. 2021 
Bližší informace: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-

podpory/efekt/aktivity-programu/120030  
Řešitel v MAPII: - 

 

MPO ČR – PROGRAM EFEKT – ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ 

S ENERGIÍ V PODOBĚ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 2020 
Oblast: Životní prostředí, ekologie, energetické úspory 
Žadatel: Obec a město (nad 5000 obyvatel), DSO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Neinvestiční dotace je určena na tvorbu dokumentů, 
organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací 
apod.) přípravu systémů pro monitorování a 
vyhodnocování spotřeby energie. Zavedený systém by měl 
odpovídat požadavkům ČSN EN 50001 nebo EMAS. 

Míra dotace: (%) Až 70 %, max. 500 000 Kč / projekt 

Předkládání záměrů: zatím není výzva 
Datum uzávěrky: - 
Bližší informace: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-

podpory/efekt/aktivity-programu/110722  
Řešitel v MAPII: - 

 

 
 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120030
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/110722
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/110722
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 

 

SFDI – VÝSTAVBA A OPRAVA CYKLISTICKÝCH STEZEK 
Oblast: Cestovní ruch, bezpečnost, infrastruktura 

Žadatel: Obce, DSO, organizace zřizované obcí (MŠ a ZŠ) 

Předmět a účel podpory a 

popis aktivit 

Dotaci lze použít na: 

• Výstavbu cyklistické stezky (výstavba a 

rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a 

přejezdů pro cyklisty, nasvětlení sdružených 

přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty 

• Opravu cyklistické stezky 

• Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty 

Míra dotace: (%) Až 85 % 

Předkládání záměrů: 4. 9. 2020 – 1. 2. 2021 

Datum uzávěrky: 1. 2. 2021 

Bližší informace: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/  

Řešitel v MAPII - 

 

 

SFDI – KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ  
Oblast: Bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura 

Žadatel: Obec (jako vlastník místní a účelové komunikace) 

Předmět a účel podpory a 

popis aktivit 

Dotaci lze použít na výstavbu, modernizaci, opravu a 
rekonstrukci místních a veřejně přístupných účelových 
komunikací, a to v místech, kde stavební objekty těchto 
komunikací mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní 
infrastrukturu. 
Uznatelné náklady: demolice objektů, části mostů, 
komunikace pro chodce, násypové a zářezové svahy, zemní 
práce, odvodnění, průzkumy a geodetické práce, náklady na 
dokumentaci ke stavebnímu povolení, náklady na stavební 
a autorský dozor, na přeložky sítí a komunikací 

Míra dotace: (%) 65-85 %, alokace 300 000 000 Kč 

Předkládání záměrů: 10. 12. 2020 – 9. 3. 2021 

Datum uzávěrky: 9. 3. 2021 

Bližší informace: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/  

Řešitel v MAPII - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
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SFDI – ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A BEZBARIÉROVOST 

CHODNÍKŮ  
Oblast: Bezpečnost dopravy, infrastruktura 

Žadatel: Obce, DSO, organizace zřizované obcí (MŠ a ZŠ) 

Předmět a účel podpory a 

popis aktivit 

Dotaci lze použít na: 
OBLAST I opatření ke zpřístupňování dopravy osobám 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace (podél silnic 
I., II. a III. třídy, podél místních komunikací)  

• výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, 

• výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy 

nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné 

dopravy, 

• výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava 

vlastních autobusových zálivů 

OBLAST II opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy (na silnicích I., II. a III. třídy, na 
místních komunikacích) 

• výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce, 

které navazují na chodníky, 

• výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, 

lávek a podchodů pro chodce, které navazují na 

chodníky, 

• nasvětlení přechodů pro chodce, 

• světelné signalizační zařízení řídící provoz 

samostatného přechodu pro chodce (bezbariérové) 

Míra dotace: (%) Až 85 % 

Předkládání záměrů: 4. 9. 2020 – 29. 1. 2021 

Datum uzávěrky: 29. 1. 2021 

Bližší informace: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/  

Řešitel v MAPII -  

 

ÚŘAD VLÁDY ČR – EVROPSKÁ KOMISE 
 

ÚV ČR – EVROPA PRO OBČANY 
Oblast: Mezinárodní spolupráce a partnerství, vzdělávání 
Žadatel: Obce (správa měst a obcí), NNO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Neinvestiční projekty na:  
I. zvýšení Evropského historického povědomí 
(projekty na evropské historické povědomí),  
II. demokratická angažovanost a aktivní občanství 
(partnerství měst, sítě měst, projekty občanské společnosti 

Míra dotace: (%) v závislosti na projektu 

Předkládání záměrů: dle jednotlivých opatření 
Datum uzávěrky: - 
Bližší informace: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf 
Řešitel v MAPII: - 

 

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
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MINISTERSTVO KULTURY 
 

MK – PODPORA REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH TRADIC 

V ROCE 2021 
Oblast: Kulturní akce, výročí 
Žadatel: Obce, města, spolky (zajišťující kulturní činnost min. 1. rok) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Neinvestiční dotace je určena na pokrytí nákladů spojených 
s významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických 
událostí (kromě výročí válečných událostí) a významných 
českých osobností působících v oblasti kultury. 
Uznatelné náklady: honoráře, nájem prostor, náklady na 
publikace, energie, náklady na zapůjčení techniky 
(osvětlení, ozvučení), náklady na propagaci, jízdné, 
autorské poplatky atd. 

Míra dotace: (%) v závislosti na projektu, max. 70 % neinvestičních nákladů 

Předkládání záměrů: Od 1. 6. 2020 – 30. 4. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 
Bližší informace: https://www.europroject.cz/o-nas/kdo-muze-zadat/obce-

a-mesta-1/dotace-z-ministerstva-kultury-na-vyroci-obci-
1336cs.html   

Řešitel v MAPII: - 

 

MK – PODPORA REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH TRADIC 

V ROCE 2021 
Oblast: Kulturní akce, výročí 
Žadatel: Obce, města, spolky (zajišťující kulturní činnost min. 1. rok) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Neinvestiční dotace je určena na pokrytí nákladů spojených 
s významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických 
událostí (kromě výročí válečných událostí) a významných 
českých osobností působících v oblasti kultury. 
Uznatelné náklady: honoráře, nájem prostor, náklady na 
publikace, energie, náklady na zapůjčení techniky 
(osvětlení, ozvučení), náklady na propagaci, jízdné, 
autorské poplatky atd. 

Míra dotace: (%) v závislosti na projektu, max. 70 % neinvestičních nákladů 

Předkládání záměrů: Od 1. 6. 2020 – 30. 4. 2021 
Datum uzávěrky: 30. 4. 2021 
Bližší informace: https://www.europroject.cz/o-nas/kdo-muze-zadat/obce-

a-mesta-1/dotace-z-ministerstva-kultury-na-vyroci-obci-
1336cs.html   

Řešitel v MAPII: - 
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https://www.europroject.cz/o-nas/kdo-muze-zadat/obce-a-mesta-1/dotace-z-ministerstva-kultury-na-vyroci-obci-1336cs.html
https://www.europroject.cz/o-nas/kdo-muze-zadat/obce-a-mesta-1/dotace-z-ministerstva-kultury-na-vyroci-obci-1336cs.html
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STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC 
 

 

SFPI – VÝSTAVBA PRO OBCE (VÝZVA Č. 2/112/2019) 
Oblast: Úvěr 
Žadatel: Obec, město, DSO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

výzva k předkládání žádosti o úvěr v rámci programu 
„Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních 
domů a smíšených domů“ prostřednictvím zvýhodněného 
úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez 
omezení za místně obvyklé nájemné. 

Míra dotace: (%) Až 100 %, 

Předkládání záměrů: Žádosti se přijímají kontinuálně 
Datum uzávěrky: - 
Bližší informace: https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce-dokumenty-a-

metodicke-pokyny-k-zadosti-o-uver-platne-od-2-3-2020/ 
Řešitel v MAPII: - 

 

 

 

SFPI – VÝSTAVBA PRO OBCE (VÝZVA Č. 1/112/2019) 
Oblast: Infrastruktura, bytová výstavba, sociální byty 
Žadatel: Obec, město, DSO 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Investiční dotace je určena na: 

• novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného 

domu, 

• stavební úpravu prostor učených k jiným účelům 

než k bydlení, 

• nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální 

byt, 

• stavební úpravu bytového nebo rodinného domu 

nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální 

dům nebo část smíšeného domu, 

• modernizaci nevyužívaného bytového domu, 

• koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části 

smíšeného domu 

Míra dotace: (%) Až 100 %, 

Předkládání záměrů: Žádosti se přijímají kontinuálně 
Datum uzávěrky: - 
Bližší informace: https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/ 
Řešitel v MAPII: - 
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https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce-dokumenty-a-metodicke-pokyny-k-zadosti-o-uver-platne-od-2-3-2020/
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NADAČNÍ FOND CREDO 
 

NADAČNÍ FOND CREDO – „NAVZDORY JSME S VÁMI“ 
Oblast: Rodina, zdravotní péče 
Žadatel: Zákonný zástupce dítěte (bydliště ve Zlínském kraji) 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Příspěvek na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve 
složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Určeno 
pro rodiče pečující o zdravotně postižené dítě, nebo pro 
samoživitele. Příspěvek na aktuální nouzi způsobenou 
pandemií COVID-19 nebo dlouhodobě špatnou finanční 
situaci rodiny. 
Využití příspěvku: 

• Nákup potravin, hygienických prostředků a 

nezbytných léků 

• Nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek 

• Úhrada části nájmu nebo půjčky na bydlení 

• Nákup základního oblečení a obuvi pro děti 

Míra dotace: (%) Výše příspěvku 6 000 Kč / každé dítě se zdravotním 
postižením, 3 000 Kč / každé zdravé dítě 

Předkládání záměrů: 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021 
Datum uzávěrky: 31. 3. 2021 
Bližší informace: https://navzdory.credonf.cz/ 
Řešitel v MAPII: - 

 
 

 

MINISTERSTVO OBRANY 
 

 

MO – ZABEZPEČENÍ PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY 
Oblast: Kultura, památky 
Žadatel: Obce, města 
Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na obnovu a údržbu válečných pomníků, hrobů a 
pietních míst v důstojném stavu 

Míra dotace: (%) 80 %, min. 50 000 Kč / projekt 

Předkládání záměrů: 1. 11. 2020 – 31. 1. 2021 
Datum uzávěrky: 31. 1. 2021 
Bližší informace: http://www.valecnehroby.army.cz/dotace  
Řešitel v MAPII: - 
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INTERREG V-A 2014 – 2020 

 

INTERREG – PODPORA PRÁVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE 

Oblast: Fond malých projektů 
Žadatel: Obce, města 

Předmět a účel podpory a 
popis aktivit 

Dotace na podporu malých projektů na regionální úrovni. 
Územní vymezení: Zlínský kraj + Žilinský, Trenčínský a 
Trnavský kraj. Nutnost zapojení přeshraničního 
(slovenského partnera) – společná příprava, společný 
personál a realizace. 
Podporované aktivity: 

• společný manuál pro partnery ke zvládnutí 

mimořádné situace, 

• výměna zkušeností – předání know-how, krizový 

management, desinfekce, čističe vzduchu, 

ochranné pomůcky, 

• digitalizace úřadu – software, IT vybavení, 

webkamery 

Míra dotace: (%) max. 20 000 € 

Předkládání záměrů: 7. 1. 2021 – 26. 3. 2021 
Datum uzávěrky: 26. 3. 2021 
Bližší informace: https://www.regionbilekarpaty.cz/7-vyzva1  

Řešitel v MAPII - 

 

 
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE FONDU MALÝCH PROJEKTŮ (7. VÝZVA) 

Region Bílé Karpaty správce fondu malých projektů Vás zve na seminář pro žadatele Fondu 

malých projektů 7. výzva Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, který se bude 

konat formou online webináře dne 19. 1. 2021 od 8:30 hod. 

Registrace na webinář: emailem na adrese burcev@regionbilekarpaty.cz do 18. 1. 

2021. 
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Červenou barvou jsou vyznačeny výzvy, které se již blíží ke konci, zeleně jsou 

vyznačeny právě nastartované dotační možnosti, nebo výzvy, u kterých bude v brzké 

době zahájen příjem žádostí a modře vyznačené jsou dotace dlouhodobé, nebo ty, 

které budou startovat v budoucnu. Končící výzvy jsou v následujícím vydání 

smazány a nové doplněny. 

 

 

 

POZNÁMKY: 
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